
На подручју Републике Српске, 28.01.2019. године евидентирано је: 
 
КРИМИНАЛИТЕТ 

(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 2, Бијељина 1, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
1, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0 КД) 

УКУПНО КД: 6 

**КД против живота и тијела** 

 чл. 124. (убиство): 0 

 чл. 124. (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 125 (тешко убиство): 0 

 чл. 125 (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 чл. 131. (тјелесна повреда): 0 

 чл. 132. (тешка тјелесна повреда): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против полног интегритета** 

 чл.165. силовање (у вези са чл. 22 КЗРС): 0 

 остала КД: 0 
 
**КД против имовине**  

 чл. 224. (крађа): 0 

 чл. 226. (тешка крађа): 2 

 чл. 227. (разбојништво и покушај разбојништва): 0 

 чл. 228. (разбојничка крађа): 0 

 остала КД против имовине: 1 

 остала КД: 3 
 
ЈАВНИ РЕД И МИР 

(По ПУ: Бања Лука 2, Добој 2, Бијељина 0, И.Сарајево 0, Требиње 0, Приједор 
0, Зворник 0, Градишка 0, Мркоњић Град 0 и Фоча 0) 

УКУПНО НАРУШАВАЊА: 3 

УКУПНО ПРЕКРШАЈА: 4 

 чл. 8. (вријеђање и безобзирно понашање): 0 

 чл. 11. (угрожавање другог лица пријетњом): 1 

 чл. 12. (туча и физички напад): 0 

 чл. 16. (неовлаштена употреба ватреног оружја, угрожавање 
безбједности или узнемирености грађана): 0 

 чл. 24. (спречавање дјеловања државних органа, предузећа и других 
правних лица или њихових службеника у вршењу јавних овлаштења): 1 

 остали прекршаји: 2 
 

САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 

(По ПУ: Бања Лука 15, Добој 2, Бијељина 3, И.Сарајево 1, Требиње 1, Приједор 
2, Зворник 1, Градишка 0, Мркоњић Град 3 и Фоча 0СН) 

УКУПНО: 28 



 са посљедицама по лица: 7 (погинуло лица: 0, тешко повријеђена лица: 1, 
лакше повријеђена лица: 6) 

 са материјалном штетом: 21 
 

ПОЖАРИ, ЕКСПЛОЗИЈЕ И ХАВАРИЈЕ 

 пожари: 1 

 експлозије: 0 

 хаварије: 0 
 
ИЗВРШЕНО ПРОВЈЕРА ВОЗИЛА ПРЕКО АСФ базе ИНТЕРПОЛ – а 

 укупно: 18 

 позитивних: 0 
 

 
АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТИ 

 
 
ПУ Добој 
 
Полицијској станици Дервента, 28.01.2019. године, пријављено је да је у 

току ноћи 27/28.01.2019. године, изршена провала у трговински објекат у 
Дервенти, одакле је отуђена већа количина разних врста цигарета. Власник ће 
се накнадно изјаснити о висини причињене материјалне штете. У току је рад на 
расвјетљавању кривичног дјела „Тешка крађа“. 

  
Полицијска станица Брод, 28.01.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица М.Л. (1975) и Д.Л. (1977), оба из Брчко Дистрикта, због основа сумње да су 
извршила кривично дјело „Крађа“. 

  
Полицијска станица Модрича, 28.01.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Б.С. (1957) из Модриче, због основа сумње да је извршило кривично дјело 
„Насиље у породици или породичној заједници“. 

  
Полицијска станица Дервента, 28.01.2019. године, Окружном јавном 

тужилаштву Добој поднијела је Извјештај о извршеном кривичном дјелу против 
лица Р.Т. (1969) са подручја општине Станари, због основа сумње да је 
извршило два кривична дјела „Тешка крађа“.  

  
У кругу болнице „Свети апостол Лука“ у Добоју, 28.01.2019. године, 

догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовао путнички аутомобил 
„Peugeot“, којим је управљало лице Д.Б. (1983) са подручја општине Теслић и 
пјешак лице М.Л. (1961) из Добоја. У овој саобраћајној незгоди тешке тјелесне 
повреде је задобило лице М.Л. Увиђај су извршили полицијски службеници 
Полицијске станице за безбједност саобраћаја Добој. 

  
Полицијској станици Теслић, 28.01.2019. године, из Дома здравља 

Теслић, пријављено је да су истог дана у наведену установу одвојено дошла 
два малољетна лица која су  највјероватније задобила повреде приликом туче у 
школи.  Након указане љекарске помоћи наведена лица су пуштена на кућно 



лијечење док се љекар није изјаснио степену повреда. О наведеном је 
обавијештен тужилац за малољетнике Окружног јавног тужилаштва Добој и 
Центар за социјални рад у Теслићу. Рад по наведеном је у току.  

 
ПУ Требиње 
 
Полицијска станица Невесиње је Окружном јавном тужилаштву у 

Требињу доставила извјештај о почињеном кривичном дјелу због сумње да је 
лице иницијала Д.М. (1976) починило кривично дјело „Угрожавање сигурности“. 
 

ПУ Зворник 
 
Полицијска станица Братунац поднијела је Окружном јавном тужилаштву 

Бијељина, извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица Н.С. (1991), 
Н.С. (1996) и М.Б. (1988) из Братунца, због постојања основа сумње да су 
починила кривично дјело „Тјелесна повреда“, против лица Д.В. (1998) из 
Братунца, због постојања основа сумње да је починило кривична дјела 
„Изазивање опште опасности“ и „Тјелесна повреда“ и  против лица С.В. (1965) 
из Братунца, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело 
„Недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.  

 
ПУ Градишка 
 
На подручју Полицијске управе Градишка,  28.01.2019. године,  

пронађенa су четири миграната који су на територију Републике Српске ушли из 
сусједних земаља. Два миграната су држављани Туниса, а преостала два су 
држављани Сирије. Пронађени мигранти предати су припадницима Јединице 
граничне полиције Градишка, на даљи рад и поступање са истима. 

 
 
 


